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Appelsap presenteert campagnefilm met Lil
Kleine en voegt nieuwe namen toe
O.a. Lil Kleine & friends, Tiffany Calver (UK), Poke, Latifah en Funkineven (UK) toegevoegd aan

line up.

Welkom in Amsterdam, welkom op Appelsap. Een viering van de plek en voedingsbodem

waarop een hele cultuur kan bloeien. Een cultuur die inmiddels geworteld is en groter is dan

haar eigen dromen. Vandaag presenteert Appelsap haar nieuwe campagnefilm met een hoofdrol

voor Lil Kleine in de Nederlandstalige versie (en RIMON in de Engelstalige versie), de rapper

die op 10 augustus op het festival een exclusieve show met vrienden komt doen.

Vóór zijn grote doorbraak maakte Lil Kleine in 2012 zijn live debuut op Appelsap, het festival

waar hij als kleine jongen ook als bezoeker al met grote regelmaat te vinden was. Nu - vele

platina platen en Spotify streams later - keert hij terug naar zijn thuisbasis voor een speciaal

Appelsap optreden. Samen met een aantal te onthullen friends speelt de Amsterdamse

superster op Appelsap de show die hij nergens anders zou kunnen doen. Een flamboyante show

van een flamboyante showman.

Wie ook starpower bezit is Latifah. Eén van de hardste en meest succesvolle Nederlandse

rappers. Na haar 'On My Way' album werkt ze aan een nieuwe release waar ze Appelsap op

trakteert. Met een jaar vol (internationale) hits en een onmiskenbare live-reputatie kan het niet

anders dan dat Poke ook dit jaar een stage op Appelsap kapot speelt. Daarnaast vliegt Tiffany

Calver over vanuit de UK. Als DJ en presentator van de wekelijkse Hip Hop-show van BBC

Radio 1 weet zij what's up. Eerder dit jaar speelde ze al in Amsterdam als openings-DJ tijdens

Drake zijn Europese tour, deze zomer staat ze op Appelsap.

⏲

https://youtu.be/o36hN5VM32c
http://appelsapfreshmusicfestival.pr.co/


Ook het iconische Patta host dit jaar weer hun Patta Soundsystem stage waarop muzikale

diversiteit wordt gevierd. Zo doet UK fenomeen Funkineven een back to back DJ-set met de

Amsterdamse Mairo Nawaz en speelt het soulvolle Children of Zeus (UK) hun eerste

festivalshow in Nederland. De Braziliaanse DJ Sandrinho speelt échte baile funk en Vic

Crezée draait back to back met ORDER Mothership.

Appelsap vindt plaats op 10 augustus in het Flevopark in Amsterdam. Naast de podia met

muziekprogrammering zijn er dit jaar kinderactiviteiten, randprogrammering en is er een

diverse samenstelling aan eten en drinken. De laatste ronde tickets zijn vanaf nu in de verkoop

en kosten €43,50 exclusief servicekosten en zijn verkrijgbaar via www.appelsap.net/tickets

http://www.appelsap.net/tickets


Line up tot nu toe:

Lil Kleine & friends

Maleek Berry (UK)

RIMON

Wilde Westen

Tiffany Calver (UK)

IDALY

Poke

Latifah



Flohio (UK)

Ares

BenjiFlow (UK)

Snelle

Abstract

Funkineven (UK) b2b Mairo Nawaz

Children Of Zeus (UK)

Vic Crezée b2b ORDER Mothership

Patta Soundsystem Stage

Colorful Soundsystem

- Meer namen volgen -

Appelsap 2019

10 Augustus - Flevopark, Amsterdam

Appelsap is de jaarlijkse summer jam van Amsterdam waar hedendaagse hiphop en

elektronische muziek wordt gevierd. Appelsap staat bekend om het samenbrengen van een

kleurrijk palet aan bezoekers en presenteert al negentien jaar de juwelen uit de binnen- en

buitenlandse scene van nu en morgen.

---

Wanneer foto’s worden geplaatst dient hier altijd de bron vermeld te worden. 
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OVER APPELSAP

Appelsap 2019
Saturday August 10 — Flevopark Amsterdam

Appelsap brings world-class Hiphop, R&B, grime, electronic music and Dutch talent to Amsterdam.

Since starting out as a free summer jam back in 2000, Appelsap has grown into the groundbreaking festival it is
today. Its line-up ranges from local talent to the elite of world-class Hiphop, Grime, R&B and progressive
electronic music. Despite the festival’s continuing growth, the convivial atmosphere is still as tangible as it was
during the early days. Besides fresh music, there is a wide range of international cuisine and activities for kids
(who can get in for free under 12).

Appelsap is famous for introducing fresh acts to a Dutch Crowd. In previous years Appelsap premiered acts like
Kendrick Lamar, Travi$ Scott, Migos, Young Thug, Skepta, Stormzy, J Hus, Dave, Disclosure, 070Shake,
slowthai, Lunice, Flatbush Zombies, French Montana, Danny Brown, ScHoolboy Q, Theophilus London and
music platforms like Boiler Room and Soulection in the Netherlands. Other names that billed earlier Appelsap line
ups are Lil Wayne, Hudson Mohawke, Waka Flocka Flame, Clipse, Action Bronson, Pharoahe Monch, Fat Joe,
Rustie, DJ EZ, J. Dilla, Rich Medina, Krept & Konan and 67. We count some of the world's best DJ’s as our good
friends: Tiffany Calver, Cinnaman, Amy Becker, Benji-B, Oneman, Patta Soundsystem, Abstract, Vic Crezée and
Mairo Nawaz are all well known guests who often return to the festival.
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